
Uchwała Nr XXVI/87i09
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pk. 4' 9 lit' d, e i pkt' io usta\ł} z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gmimyrn (Dz' U' z 2001 r. Nr 142' poz' 1591 Z pófuiejsŻymi zmianami) oraz
art. 165, 16ó' 175, 184. i 188 i afi. 195 usta$y z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznvch (Dz. U. Ż 2005 r' Nr 249 poz. 2104 Ż póŹn' Żrnianfuni)
Ędda L'nlin\ :c\rła]a co la.lepuje:

s1

1 . Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegającycl.t na:
a) zrł.iększeniu pianu dochodów budżetolł)'ch o kwotę 85.565 zt'

zgodnie Ż załącznikiea Nr 1.
b) zwiększeniu planu \Ąydatków budżeto$fch o kwotę 85'565 zł.

zgodnie z załącznikiem Nl2,
c) zmniejszeniu planu Ą\'dattów budżetow]'ch o l$'otę 4.000 zt.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

d) przeniesieniach plalu \łYdatkóN między działarłri, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

$2

I |o do(onan1ch znialacl b rdżet ur rosi:
- plan dochodów budżetowych ogólem
- plan wydalków budżetowych ogółęm

2. Wydatki inwestyc1'jne na 2009 r. \łynoszą
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3'Ustala się pŻychody i rozchody budżetu,
zgodnie z załapznikiem Nr'6'

11.364.317 zł.
12.180.311zł'
3.049.106 zł'

s3
WykonMie uchwał}' pou,ieŹa się Wójtowi Gminy'

s4
Uchwała wchodzi lł' życie z dniem podjęcla i Żostanie podana do publicznej wiadomości
\\ tr\bie prlc\ o,,idnJn, dla pr,/efijo$ prawa n.e_\co$eAo.



ZałączIrik \r' 1

clo uchi\ ah Nr XXYI/s7/09
Rad) Cmin1 Ąndrzcjc\r o

z dnia l,l sicrpuia 2009 r,

Zrr'iękzerrie planu doclroalów budżeto\Ę ch
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obiaśnienia do zlian :

W dziale .. Transpoń i łączt]ość '' zrł.iększa s]ę pia1r doohodów o dotację ze środków
rcr'enowego Funduszu oclrrolt'l' Gruntó\\ Rolnych z pŻeznaczeniem na realizację Zadania pn.
,, Przebrrdowa drogi dojazdorł'ej do pólw niejscorvości Zelaz1' Brokorł,o '''

\\i dzia1e ,, Bezpieczeńst\\,o i ochlona plŻecltpożarowa " zrł'iększa się plan dochodów
o dotację p1zeznaczoną na dofinansowanie zakupu : ńrari koszaro\łnch, butóu' strźacklch.
drabin}. poŹarrriczej. piĘ łańcuclrolł'ej do drewna, pożamiczych węży tłoczlych. hełmów,
agrega prądoh\'órcŻego' motopompv szl.unowej d]a oSP zaręby Bolędy.

W dziale ,, ośwjata i wychowanie " zwiększa się plan dochodó\ł o środki pochodząoe
z wpł}nvó\ł za w}.naiem Śa]i.



Załącznik \r 2
do uchłal.v \r XXVI/ST/09
Rad)' Gminl AndrzejĆrro
z dnia 1,1 sierpnia 2009 r.

Zfieliszenie p]anu \1'\ datkó11 hudżeton\ clr

Dział Rozdzial Trcść r' K.*'t" r -I("iń
zrriększenia zmnieiszenia

t'050 \\ , Jclki ill\\ś5I\L\jne

Trau\l)Ul't i laczność
Drogi pttblicaue głninn e

mies7kaniorvł
70005

.+i00 6.000
Razern dział

751

75412

\\ \ p(\s:rzĆn]a

ajl.r.iLl \\'!Jalki lla 73kuf)
inlestJcr ine jeJnostek

budżetorrrcb

9.606

- 

qs9krŁ4zl!
oc(ir.l! \r

2{.565
85.56s

55.00u

Gospodarku grunta i
i niełucllomościcmi



Załącznik Nr 3
do uchwaĘ Nr Lxvl/s7/09
Rarly Gminy Andrzejeł'o
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Zmnicj.zenic PlanU $ 1datló\t l]udżClo$\cb

Dział Rozdział s \AZ\\ A K$,ota
z$'iqlśzenia

Klr'ota
zmnieiszenia

801 ośrliata i ł'vchowanie
80101 Szko!|\ podstdlłove

1210 Zakup usłuf remontor.r \ uh :10{)0

Razem dział 'ł.000
( ) (J oł ,F.\'r 4-000



załącznik Nr ,l
do uchłvaĘ Nr XXVI/87/09
Rady Gminy Andrzejervo
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

PRZE

{r

objaśnienia do anian :

Część środków. przeznaczonych na opłacenie 
-składek ZUS i zakupy na potŻeby Urzędu

Cmin'v przenosi się do dziafu ,, Transport i lącznośc .. na zw ięksźeuie 'rlianu 
rwaatkar"

pPe,/'1dc7on)cl_ 'ld oieżace remo']l) dróg gni[])c\'
Z działu 

', 
Kultura i ocfuona dziedzictwa narodowego ,, przenosi się część środków do działu

'' Adniniśracja publiczna '' na Żwiększenie planu w1datkó* p.""'oo"'ooy"t' na budowę
perlingLl prz1 l rzędzie Cnin) \\,,rc,, Ż mon'lori;glem iósoictleniem'

Dział RozdŻiat s Treśó Kwota Kwott
zmniejszenia

600 t ranŚport i łączność
60016 p19gi publiczne gminne

4300 Zakup usłup nozosiałvch 30.000
Razem dzial 30.000

750 AdmrnrStracia publiczna
75023 Urzędy gmin

41 10

4210

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia

14.000

16.000Razem rozdzial
30.000

75095 rozostałd dzżlhlno#
6050 Wydatkl lnwestycyJnę j ednostek

budżeto\łych
80.000

Razem rozdział 80.000
Razern dział 80.000 30.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
ułrodołvego

92109 Domy i ośłodki kultury' świetlice
i kluby

6050 Wydatki inwęstycyj ne jednostek
budŹetow}'ch

80.000

Razem dzi'ł
80.000oGoŁEM 110.000 110.000
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Przychody i rozchody budżetu w 2009r'

Lp. Treśc Klasyfikacja
s Kwota

1

Przychody ogółemI

Przychody Ż Żaciagn ętych pożVcŻek
kredytóW na ry.kLr krajowym

1 638 620,37

952 1 610 620 37

Pżychody Ż tytułu innych roz cŻeń kla]owych 955 88 r00 00

Rozchody ogółem:
s82 620,37

1
spłai\ otrzymŻnych I ra]o,,/ych pczVcŻel
l led!tó'Ą 992 5E2 620,37


